Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural

Proposta nº 04/2019

Medalha de Mérito Municipal
João Jacinto Faria Correia

Considerando que João Jacinto Faria Correia, natural da freguesia dos Arrifes, foi o único emigrante
português a ser eleito Senador, Vice-Presidente e Presidente Pro Tempore do Senado Estadual de
Rhode Island, nos Estados Unidos da América, conforme a síntese biográfica em anexo;
Considerando que o Senador John Correia prestigiou o nome de Ponta Delgada na sua comunidade
de acolhimento e manteve sempre estreita relação com a sua terra natal, à qual agora regressa para
lançar um livro biográfico comemorativo do seu 80º aniversário natalício no âmbito das
comemorações do nosso feriado municipal;
Considerando que o seu testemunho de vida e a sua circunstância atual justificam o reconhecido
merecimento e o devido enquadramento de uma distinção honorífica municipal por parte do seu
Município de Ponta Delgada;
Considerando que a Medalha de Mérito Municipal, nos termos do artigo 18º do Regulamento das
Distinções Honoríficas do Município de Ponta Delgada, se destina a "agraciar pessoas individuais
ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cuja ação resulte a afirmação do prestígio de Ponta
Delgada, melhoria das condições de vida da sua população ou contribuições relevantes em diferentes
domínios do desenvolvimento concelhio";

A Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural, reunida no
Centro Municipal de Cultura aos 11 dias do mês de março do ano de 2019, deliberou, por
unanimidade, sob iniciativa do comissário José de Almeida Mello, submeter à Câmara Municipal de
Ponta Delgada a presente proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal a João Jacinto Faria
Correia.

.../...

.../...

Mais delibera sugerir à Câmara Municipal que a entrega formal da referida distinção ao Senador John
Correia ocorra no âmbito da comemoração oficial do feriado municipal de Ponta Delgada, por ocasião
da Segunda-feira do Senhor Santo Cristo dos Milagres, considerando igualmente a especial relação
desta festa com a diáspora açoriana.
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Anexo: Síntese biográfica do Senador John Correia.

